
  
  

 

 
ОРГАНИЗИРАНЕ, ЧЛЕНСТВО И МОТИВАЦИЯ 

 

Правото на организиране и на синдикалното членство 

Синдикалните права и правото  на сдружаване на работниците и 
служителите в Република България в синдикални организации и структури 
са основни и неотменни конституционни права и представляват неотменна 
част от човешките права.  

Синдикалното сдружаване е свързано непосредствено с полагането 
на наемен труд и реализацията на широк кръг от трудови права. 

Конкретизацията на тези права е залегнала в Конвенция № 87 за 
профсъюзната свобода и защитата на правото на организиране, 
ратифицирана и в сила за Р.България от 1960 г. и Конвенция № 98 за 
принципите на правото на организиране и колективно договаряне, 
ратифицирана и в сила за Р.България от 1960 г. 

Работниците и служителите имат право да се сдружават в 
синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта 
на труда и социалното осигуряване. (чл.49, ал.1 от Конституцията) 

Работниците и служителите имат право, без предварително 
разрешение, свободно да образуват по свой избор синдикални 
организации, доброволно да встъпват и да излизат от тях, като се 
съобразяват само с техните устави. (чл.4, ал.1 от Кодекса на труда) 

Синдикалните организации представляват и защитават интересите 
на работниците и служителите пред държавните органи и пред 
работодателите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения 
и на жизненото равнище чрез колективно преговаряне, участие в 
тристранното сътрудничество, организиране на стачки и други действия 
съгласно закона. (чл. 4, ал.2 от Кодекса на труда) 

Синдикалните организации имат право в рамките на закона сами да 
изработват и приемат свои устави и правила за работа, свободно да 
избират свои органи и представители, да организират своето управление, 
както и да приемат програми за дейността си. (чл. 33. ал. 1 от Кодекса на 
труда) 

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 

“ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 



Държавните органи и работодателите създават условия и съдействат 
на синдикалните организации за осъществяването на тяхната дейност. Те 
им предоставят безвъзмездно за ползване движими и недвижими имоти, 
сгради, помещения и други материални условия,необходими за 
изпълнение на техните функции (чл.46 от Кодекса на труда) 

Синдикалните организации  са юридически лица с особен статут и 
форма на самостоятелност, което е видно, както от реда за придобиване 
качеството юридическо лице за тях и поделенията им от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и от членството им в НФТ"Химия и 
индустрия" - КНСБ, съгласно чл. 49, ал. 2 от КТ, като особен начин и ред на 
съществуване на синдикалната организация в рамките на друго 
юридическо лице, каквото е предприятието, в което е формирана.  

 

 

СИНДИКАЛЕН НАВИГАТОР 


